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BẢN TIN SỐ 1356 

  (Lưu hành nội bộ) 

 

 

 
 

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 03-06 06-06 07-06 08-06 09-06 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 465 - 469 457 - 461 457 - 461 457 - 461 453 - 457 

 5% tấm 455 - 459 447 - 451 447 - 451 447 - 451 443 - 447 

 25% tấm 444 - 448 437 - 441 437 - 441 437 - 441 434 - 438 

 Hom Mali 92% 968 - 972 950 - 954 930 - 934 908 - 912 908 - 912 

 Gạo đồ 100% Stxd 463 - 467 452 - 456 450 - 454 449 - 453 445 - 449 

 A1 Super 422 - 426 422 - 426 422 - 426 422 - 426 420 - 424 

VIỆT NAM 5% tấm 423 - 427 423 - 427 423 - 427 423 - 427 423 - 427 

 25% tấm 403 - 407 403 - 407 403 - 407 403 - 407 403 - 407 

 Jasmine 533 - 537 528 - 532 528 - 532 528 - 532 528 - 532 

 100% tấm 378 - 382 378 - 382 378 - 382 378 - 382 378 - 382 

ẤN ĐỘ 5% tấm 338 - 342 338 - 342 338 - 342 338 - 342 338 - 342 

 25% tấm 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 

 Gạo đồ 5% Stxd 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 348 - 352 

 100% tấm Stxd 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 323 - 327 

PAKISTAN 5% tấm 373 - 377 373 - 377 378 - 382 378 - 382 378 - 382 

 25% tấm 357 - 361 357 - 361 362 - 366 362 - 366 362 - 366 

 100% tấm Stxd 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 358 - 362 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 428 - 432 428 - 432 428 - 432 428 - 432 428 - 432 

MỸ 4% tấm 680 - 684 680 - 684 680 - 684 680 - 684 676 - 680 

 15% tấm (Sacked) 651 - 655 651 - 655 651 - 655 651 - 655 653 - 657 

 Gạo đồ 4% tấm 700 - 704 700 - 704 700 - 704 700 - 704 703 - 707 

 Calrose 4%  
1.422 – 
1.426 

1.422 – 
1.426 

1.422 – 
1.426 

1.422 – 
1.426 

1.422 – 
1.426 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Indonesia: 

*Mục tiêu sản xuất lúa gạo: 

Ngày 03/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo Reuters, Bộ Nông nghiệp Indonesia đặt mục tiêu sản xuất lúa gạo 

trong năm 2023 ở mức 55,39 triệu tấn, thấp hơn mức 56,08 triệu tấn được 

đặt ra vào tháng 3/2022. 

Năm 2021, Indonesia sản xuất được 54,43 triệu tấn lúa và 25,4 triệu tấn 

trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2022. 

Haiti: 

*Dự báo từ USDA: 

Ngày 03/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Cơ quan USDA đã công bố bảng cân đối gạo mới nhất trong năm thị 

trường 2022/23 (tháng 7/tháng 6) của Haiti. Mặc dù chưa đưa ra dự báo 

chính thức, cơ quan này đã hạ dự báo về diện tích trồng lúa, sản lượng gạo 

xay xát và dự trữ gạo trong năm thị trường 2022/23 của Haiti so với dự báo 

chính thức trong năm thị trường 2021/22. Đồng thời, cơ quan này cũng nâng 
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dự báo về tiêu thụ và nhập khẩu gạo trong năm thị trường 2022/23 so với dự 

báo chính thức trước đó. 

Đối với diện tích và sản lượng lúa gạo trong năm thị trường 2022/23 

của Haiti, cơ quan USDA dự báo lần lượt là 60.000 ha và 70.000 tấn, không 

đổi so với năm thị trường trước đó do nguồn lực của chính phủ có hạn để tiếp 

tục trợ cấp cho đầu vào nông nghiệp và duy trì mở rộng diện tích Artibonite 

lớn nhất nước này. Vì vậy, một số nông dân có khả năng từ bỏ việc mở rộng 

diện tích do thiếu nguồn lực. 

Chính phủ được cho là đang có kế hoạch đầu tư vào trồng lúa mặc dù 

nó đang đối mặt với một số thách thức như giá nguyên liệu cao và tình trạng 

chính trị bị chia rẽ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Sản lượng gạo của Haiti trong năm thị trường 2021/22 giảm khoảng 7% 

do ảnh hưởng của La Nina. 

Đối với tiêu thụ gạo trong năm thị trường 2022/23, cơ quan USDA dự 

báo ở mức 595.000 tấn, tăng so với ước tính 590.000 tấn trong năm thị 

trường trước đó do dân số tăng. 

Đối với nhập khẩu gạo, cơ quan USDA dự báo lượng gạo nhập khẩu 

trong năm thị trường 2022/23 ở mức 515.000 tấn, tăng so với mức ước tính 

490.000 tấn do nhu cầu tiêu thụ tăng. 

 
Đối với dự trữ, cơ quan USDA dự báo dự trữ gạo của Haiti trong năm 

thị trường 2022/23 ở mức 17.000 tấn, giảm khoảng 37% so với năm thị 

trường trước đó do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. Tại Haiti, các công ty 

tư nhân không trực tiếp nhập khẩu gạo và sở hữu hầu hết các kho trữ gạo. 
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Các nhà nhập khẩu không có khả năng giữ một lượng lớn gạo trong thời gian 

dài do chi phí lưu kho cao. 

Philippines: 

*Cân nhắc nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và gia hạn lệnh giảm thuế nhập 

khẩu gạo với các nước ngoài khu vực Đông Nam Á: 

Ngày 06/6/2022 và 08/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Ngày 06/6/2022, tờ Manila Standard dẫn lời Bộ Nông nghiệp Philippines 

(DA) cho biết, Philippines sẽ nhập khẩu gạo Ấn Độ nếu các nước sản xuất 

gạo ở Đông Nam Á tăng giá và hình thành một cartel gạo, như Thái Lan đã 

công bố trước đó. 

Thứ trưởng DA trao đổi trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh 

rằng theo yêu cầu giảm thuế nhập khẩu gạo từ Ấn Độ từ 50% xuống còn 

35%, trong khi thuế nhập khẩu gạo đối với các nước ngoài ASEAN là 50%. 

Bộ trưởng cũng cho biết gạo nhập khẩu từ Ấn Độ rẻ hơn so với gạo của Việt 

Nam, nhưng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về Logistics. Ông cũng lưu ý thêm 

rằng nếu các nước Asean thành lập một Cartel gạo nhằm tăng khả năng 

thương lượng và giảm thiểu sự gia tăng của chi phí sản xuất, chính phủ 

Philippines cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch thay thế. 

Ngày 08/6/2022, theo Reuters, Chính phủ Philippines lưu ý rằng hiệu 

lực của lệnh hành pháp được ban hành năm ngoài để giảm thuế nhập khẩu 

từ các nước ngoài Đông Nam Á từ 40 – 50% xuống còn 35% sẽ được gia hạn 

đến cuối năm 2022.  

Quyết định này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định 

nguồn cung và giá gạo. 

El Salvador: 

*Tình hình sản xuất lúa gạo: 

Ngày 07/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Tờ El Conomista dẫn nguồn từ Liên đoàn các nhà sản xuất nông nghiệp 

vừa và nhỏ Salvador (CAMPCO) cho biết El Salvador sản xuất 51.694 tấn 

gạo trong năm 2020/21, giảm khoảng 15% so với 60.727 tấn của năm trước 

đó. Sự sụt giảm được cho là do những thách thức về giao thông phải đối mặt 

trong đại dịch Covid-19. 

CAMPCO ước tính nhu cầu hàng năm của đất nước là 90.000 tấn.  
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Panama: 

*Phê duyệt nhập khẩu 60.000 tấn gạo: 

Ngày 07/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo báo cáo của Critica, Chuỗi nông sản thực phẩm bao gồm các nhà 

sản xuất gạo, nhà xay xát, nhà phân phối lương thực và người tiêu dùng 

Panama đã phê duyệt lượng gạo nhập khẩu 60.000 tấn để đảm bảo đủ nguồn 

cung. 

Quyết định này được đưa ra và thông qua theo hình thức bỏ phiếu trong 

cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông nghiệp và các 

quan chức của cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng và phòng vệ cạnh tranh 

(Acodeco). 

Chủ tịch chuỗi gạo cho biết đất nước có đủ gạo cho đến tháng 9 và việc 

nhập khẩu gạo nhằm đảm bảo đủ gạo để cung cấp. Ông cũng cho biết tính 

đến nay nông dân đã trồng 20.000 ha lúa và sẽ bắt đầu thu hoạch từ đầu 

tháng 8/2022.  

Peru: 

*Nông dân cảnh báo thiếu hụt lương thực: 

Ngày 07/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo El Comerico, Liên đoàn các nhà sản xuất gạo ở Peru cảnh báo 

sản lượng gạo của nước này có thể bị ảnh hưởng và nước này có thể đối mặt 

với tình trạng thiếu lương thực do không đủ phân bón. 

Liên đoàn lưu ý rằng cuộc khủng hoảng thiếu lương thực có thể tránh 

được nếu phân bón được phân phối trong vòng 45 - 60 ngày tới. Điều này để 

đảm bảo sản xuất lúa cho năm tới, việc gieo trồng phải bắt đầu trước tháng 

8/2022. Do đó, phân bón phải được phân phối trong vòng 60 ngày tới. 

Các quan chức của liên đoàn trao đổi với các phóng viên rằng họ đã 

yêu cầu có một cuộc họp với Bộ Phát triển Nông nghiẹp và Thủy lợi để đề 

xuất vấn đề nói trên. 

Bangladesh: 

*Xem xét lại thuế nhập khẩu gạo: 

Ngày 07/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo tờ Financial Express, Chính phủ Bangladesh có thể sẽ cắt giảm 

thuế nhập khẩu gạo từ mức hiện tại là 62,5% xuống 0% để khuyến khích các 

nhà nhập khẩu tư nhân mua gạo từ các nguồn quốc tế như một phần trong nỗ 

lực bình ổn giá gạo trong nước. 
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Theo Bộ trưởng Lương thực, quyết định rà soát thuế nhập khẩu được 

đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch và Giám sát Thực phẩm. Theo ông, 

chính phủ đang có kế hoạch trình bày đề xuất mức thuế 0% trước Hội đồng 

Thuế Quốc gia (NBR). 

“Chúng tôi sẽ đề xuất với NBR cho miễn thuế nhập khẩu gạo… Lệnh 

của Chính phủ (GO) sẽ được ban hành sau khi hoàn tất việc xem lại luật, tư 

pháp và các vấn đề quốc hội” Ông cho biết. Đồng thời, ông cũng cho biết 

thêm tại cuộc họp đã thảo luận về cách người nông dân có thể được bảo vệ 

khỏi hàng nhập khẩu miễn thuế như thế nào. 

Giá gạo bán lẻ tăng mạnh trong hai tuần qua bất chấp nguồn cung từ vụ 

thu hoạch Boro đang diễn ra. Bộ Nông nghiệp dự kiến thu hoạch vụ Boro năm 

nay vào khoảng 29 triệu tấn. Theo Tổng công ty thương mại Bangladesh, giá 

hiện tại cao hơn 6 – 9% so với năm ngoái. 

Khu vực tư nhân đã nhập khẩu 300.000 tấn gạo từ tháng 8 đến tháng 

10/2021 khi chính phủ giảm thuế nhập khẩu xuống 15% và khôi phục lại mức 

thuế 62,5% sau tháng 10/2021. 

Chính phủ đã nhập khẩu hơn 600.000 tấn gạo trong năm tài chính 

2021/22. 

Sri Lanka: 

*Tình hình nhập khẩu gạo: 

Ngày 07/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo tờ Economy Next dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Sri Lanka cho 

biết quốc gia này có thể sẽ nhập khẩu khoảng 800.000 tấn gạo trong năm nay 

do thu hoạch vụ mùa thấp do lệnh cấm sử dụng phân bón hóa học trong vụ 

mùa chính năm 2022 và vụ hiện tại. 

Bộ trưởng cho biết không có tình trạng thiếu gạo trong hiện tại, nhưng 

việc nhập khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho đến khi thu hoạch vụ chính 

Maha bắt đầu vào tháng Hai năm sau. 

Sri Lanka cần khoảng 190.000 đến 200.000 tấn gạo mỗi tháng. Bộ 

trưởng cho biết lượng gạo dự trữ hiện vẫn đủ cho nhu cầu đến giữa tháng 

10/2022. Sản lượng từ vụ thu hoạch vụ Yala sắp tới và thu hoạch vụ muộn dự 

kiến sẽ đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ đến tháng 12. 

Ngoài ra chính phủ Sri Lanka cũng đang có kế hoạch nhập khẩu 65.000 

tấn phân bón từ Ấn Độ để có thể sử dụng trong vụ mùa hiện tại. 

Bộ trưởng lưu ý rằng Chính phủ đang cố gắng đặt hàng nhập khẩu ngay 

lập tức để tránh tăng giá. Ông bày tỏ lo ngại về khả năng một số nước xuất 

khẩu cũng cấm xuất khẩu. Nội Các cũng đã thông qua việc nhập khẩu kể trên. 
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Mauritius: 

*Cập nhật kết quả đấu thầu gạo: 

Ngày 08/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Theo thông cáo trên trang web của Tổng công ty Thương mại Nhà nước 

Mauritius (STC), cơ quan này đã công bố kết quả đầu thầu quốc tế được tiến 

hành vào ngày 12/05/2022 nhằm tìm mua 6.000 tấn gạo trắng hạt dài bất kể 

xuất xứ, thời gian giao hàng Containers từ tháng 01/07 - 30/09/2022.  

Kết quả chi tiết như sau: 

 

Liên minh châu Âu: 

*Tình hình xuất nhập khẩu gạo: 

Ngày 08/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

 
Theo số liệu xuất nhập khẩu mới nhất của Liên minh Châu Âu (EU), tính 

từ ngày 01/09/2021 đến ngày 05/06/2022 của niên vụ 2021/22 (01/09/2021 - 

31/08/2022), EU đã nhập khẩu tổng cộng 1,082 triệu tấn gạo xay xát (trong 

đó, nhập khẩu gạo Japonica tổng cộng là 245.709 tấn và nhập khẩu gạo 

Indica đạt tổng cộng 836.084 tấn), tăng khoảng 17,5% từ mức 920.155 tấn 

của cùng kỳ niên vụ 2020/2021. 
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Về xuất khẩu, EU đã xuất khẩu tổng cộng 262.974 tấn gạo xay xát, tăng 

khoảng 9,5% so với 240.112 tấn của cùng kỳ của niên vụ trước. Trong đó, 

xuất khẩu gạo Japonica đạt 177.1080 tấn và xuất khẩu gạo Indica đạt tổng 

cộng 85.895 tấn. 

 

Australia: 

*Dự báo sản lượng gạo của ABARES: 

Ngày 08/6/2022 

(Nguồn: Oryza.com) 

Trong báo cáo “Báo cáo vụ mùa Úc” vào đầu tháng 6/2022, cơ quan 

kinh tế và khoa học Tài Nguyên và Nông nghiệp (ABARES) dự báo sản lượng 

lúa trong năm thị trường 2021/22 (tháng 4/tháng 3) ở Bang New South Wales, 

Úc vào khoảng 625.000 tấn, tăng 39% so với năm thị trường trước đó do diện 

tích ước tính tăng. 

New South Wales là vùng sản xuất lúa chính của Úc. Diện tích ước tính 

sẽ tăng khoảng 35% lên khoảng 61.000 ha trong năm thị trường 2021/22. Sự 

gia tăng này được do là do lượng nước sẵn có ở các khu vực trông lúa tăng. 

ABARES dự báo tổng sản lượng vụ hè của Úc trong năm thị trường 

2021/22 (bao gồm cả gạo) ở mức 5,5 triệu tấn, tăng khoảng 24% so với mức 

4,436 triệu tấn trong năm thị trường 2020/21 do lượng lương trên trung bình 

trong mùa Thu. 

Theo dự báo lượng mưa ba tháng mới nhât (từ tháng 6 đến tháng 8) do 

Cục Khí tượng công bố vào ngày 26/05/2022, các vùng trồng trọt ở các Bang 

miền Đông và Nam Úc dự kiến sẽ nhận được lương mưa trên mức trung 

bình. Các vùng trồng trọt phía Tây Úc có nhiều khả năng nhận được lượng 

mưa dưới mức trung bình vào mùa Đông. 

https://daff.ent.sirsidynix.net.au/client/en_AU/search/asset/1033561/0 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Giá chào gạo trắng 5% tấm kết thúc ngày thứ Sáu 03/6 ổn định dù thị 

trường nội địa tuần qua khá sôi động do các thương nhân thu mua gạo 

nguyên liệu số lượng lớn để giao các đơn hàng đi Iraq. Riêng giá chào gạo đồ 

5% tấm giảm nhẹ do thiếu vắng nhu cầu mới từ khu vực Tây Phi. Bên cạnh 

đó, giá gạo Hom Mali trong nước tuần qua cũng sụt giảm do thị trường duy trì 

đà yên ắng của những tuần trước đó và giá chào theo đó cũng kết thúc tuần 

thấp hơn.    

Ấn Độ:  

Kết thúc tuần vừa qua với nhiều xu thế tâm lý khác nhau trước những 

đồn đãi về khả năng ngưng xuất khẩu gạo của nguồn cung  này. Tuy nhiên, 

điều này rất khó xảy ra khi tồn kho trong nước lớn và thị trường nhập khẩu 

thiếu vắng hẳn các nhu cầu mới do tồn kho nơi đến (Tây Phi) hiện khá dồi 

dào. Giá chào gạo đồ và gạo trắng các loại theo đó kết thúc ngày thứ Sáu 

03/6 thấp hơn và mùa mưa đang đến cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ xếp 

hàng tại các cảng chính của Ấn Độ.       

Pakistan: 

Thị trường tuần qua không ghi nhận nhiều nhu cầu nhập khẩu mới do 

tình hình chính trị trong nước bất ổn cũng như tỷ giá giữa đồng dollar và 

rupee biến động mạnh khi nguồn cung này đang tiến gần đến thời điểm đón 

nhận gói hỗ trợ tài chính từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Giá chào kết thúc tuần 

ngày 03/6 thấp hơn do thiếu vắng các nhu cầu số lượng lớn. Tuy nhiên, rất có 

khả năng giá chào gạo Pakistan sẽ tăng lại trong những ngày tới do nguồn 

cung gạo chất lượng cao sụt giảm trong khi thời điểm thu hoạch vụ mùa đang 

chậm hơn so với dự kiến ban đầu và thời điểm gieo sạ vụ chính theo đó cũng 

sẽ bị trì hoãn.    

Campuchia:  

Theo Liên đoàn Gạo Campuchia, nước này đã xuất khẩu 283.675 tấn 

gạo xay xát các loại và 1,698 triệu tấn lúa trong năm tháng đầu năm 2022. Về 

thị trường, Trung Quốc tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo xay xát lớn nhất, chiếm 

52,6%, theo sau là châu Âu với 31% và các nước trong khu vực Đông Nam Á 

là 17,6%. Về cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu trong thời gian này, tỷ trọng 

gạo thơm chiếm 64,1%, gạo trắng theo sau với 33,12% và gạo đồ, gạo hữu 

cơ đều dừng ở mức 1,42%.  
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IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 03/06 Ngày 06/06 Ngày 07/06 Ngày 08/06 Ngày 09/06 

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,66 6,65 6,67 6,68 6,69

Euro (USD/Euro) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07

Rupiah Indonesia (IDR) 14.445,92 14.431,79 14.462,46 14.490,49 14.591,52

Rupee Ấn Độ (INR) 77,68 77,81 77,67 77,64 77,85

Yen Nhật Bản (JPY) 130,96 131,57 132,54 134,03 134,05

Philippines Peso (PHP) 52,96 52,87 52,85 52,98 52,97

Pakistan Rupees (PKR) 197,66 200,13 201,91 200,53 200,05

Baht Thái Lan (THB) 34,37 34,38 34,45 34,50 34,55

Vietnamese Dong (VND) 23.173,83 23.225,29 23.257,80 23.245,02 23.220,64

(Nguồn: www.xe.com) 
 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1. Tiến độ sản xuất:  

Tính đến ngày 09/06/2022, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL vụ Hè Thu 2022 đã xuống 

giống được 1,428 triệu ha/1,520 triệu ha diện tích kế hoạch, đã thu hoạch 

xong khoảng 172 ngàn ha với năng suất 6,2 tấn/ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 03.06 

đến 09.06.2022: 

(Nguồn Cục BVTV, Theo www.ppd.gov.vn) 

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 

-  Bệnh đạo ôn:  

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 19.576 ha (giảm 5.919 ha so với kỳ 

trước, tăng 806 ha so với CKNT), diện tích đã phòng trừ trong kỳ 725 ha. 

Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Cao Bằng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, 

Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 329 ha (giảm 21 ha so với kỳ 

trước, tăng  243 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 4 ha; diện tích  đã 

phòng trừ trong kỳ 53 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Yên bái, Hưng Yên,  Bắc 

Giang,… Lâm Đồng  

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 12.965 ha (tăng 1.094 ha so với kỳ trước, 

tăng 10.855 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 1.616 ha; đã phòng trừ 
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trong kỳ 6.867 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Ninh Bình, Thái Bình, Quảng 

Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu… 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.013 ha (giảm 3.102 ha so với kỳ 

trước, tăng 1.300 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 1.916 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Quảng Ngãi, Long An, Kiên Giang, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đồng Nai. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.737 ha (giảm 3.678 ha so với 

kỳ trước, tăng 484 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 1431 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, khánh Hòa, Bình Thuận, 

Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu. 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm  5.770 ha (giảm 252 ha so với kỳ trước, 

tăng 3.478 ha so với CKNT), nhiễm nặng  18 ha, diện tích đã phòng trừ trong kỳ 

1.735 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Hưng Yên, Nam Định, Yên Bái,... Long 

An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 2.785 ha (giảm 105 ha so với kỳ 

trước, giảm 1.074 ha so với CKNT); đã phòng trừ trong kỳ 2.308 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Hà nội, Lai Châu, Kiên Giang, Đồng 

Tháp, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long. 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 25.928 ha (giảm 2.008 ha so với kỳ 

trước, tăng 17.778 ha so với CKNT), diện tích nhiễm nặng 1.423 ha; diện tích 

phòng trừ trong kỳ 23.172 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh : Bắc Giang, Hưng 

yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hậu 

Giang, TP Hồ Chí Minh… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 7.446 ha (giảm 7.618  ha so với kỳ 

trước, giảm 2.448 ha so với CKNT); nhiễm nặng 134 ha, đã phòng trừ trong 

kỳ 9.658 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Đăc lăk, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, 

Tây Ninh, Tp Hồ Chí Minh… 

- Chuột: Diện tích nhiễm 4.888 ha (giảm 6.630 ha so với kỳ trước, 

tăng 552 ha so với CKNT), diện tích hại nặng 23 ha; diện tích trừ chuột 

trong kỳ 3.720 ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, 

Bình Thuạn, Khánh Hòa, An Giang, Hậu Giang, Long an, Bạc Liêu, Sóc 

tRăng, Vĩnh Long… 

- Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 3.284 ha (giảm 549 ha so với kỳ trước, tăng 

1.325 ha so với CKNT), Diện tích nhiễm nặng là 5 ha,  diện tích đã phòng trừ 

trong kỳ là 4.187 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Quảng Bình,  Bình Định, 
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Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Long An, Bạc Liêu, An Giang, 

Cà Mau, Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, TP Hồ Chí 

Minh. 

- Hiện tượng lúa cỏ: Hại cục bộ tại tỉnh Ninh Bình tỷ lệ hại phổ biến rải 

rác, nơi cao 10-30%, cục bộ >50%. Diện tích nhiễm 1.223 ha, nhiễm nặng 

408 ha, mất trắng 28,2 ha, phòng trừ 1.204 ha. 

- Châu chấu tre: Hại diện hẹp trên lúa tại huyện Văn Lãng - Lạng Sơn, 

huyện Na Rì Bắc Kạn mật độ phổ biến 2-10 c/m2, cao 20-25 c/m2. Diện tích 

nhiễm 1,1 ha, phòng trừ 0,5 ha (Lạng Sơn 1 ha, Bắc Kạn 0,1 ha). 

2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

* Lúa xuân 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh tiếp tục hại diện hẹp trên trà lúa muộn, 

giống nhiễm nhất là những diện tích lúa đã bị bệnh đạo ôn lá gây hại mạnh và 

trên những diện tích lúa đã trỗ. 

- Rầy nâu - rầy lưng trắng: Tiếp tục hại trà lúa muộn, giống nhiễm. 

- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây bông bạc diện hẹp trên trà lúa trỗ 

muộn. 

 - Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá-ĐSVK, chuột, bệnh đen lép hạt tiếp tục 

hại. 

* Lúa mùa: Rầy nâu – rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá,... tiếp tục hại trên 

mạ, ốc bươu vàng trên lúa mùa sớm. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

- Các loại dịch hại như: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ,... sẽ sinh gây hại xu 

hướng tăng trên mạ và Lúa Hè Thu mới gieo tại các tỉnh trong vùng. 

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

- Rầy nâu và rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn...phát 

sinh gây hại lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. 

 - Bọ trĩ, sâu keo...phát sinh gây hại lúa Hè Thu giai đoạn mạ - đẻ 

nhánh. 

- Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn hại lúa Hè Thu sớm giai đoạn 

đứng cái - đòng trỗ 

- Chuột: Hại cục bộ trên lúa Hè Thu giai đoạn xuống giống - mạ; hại nhẹ 

rải rác lúa Xuân Hè giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh. 

- Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu giai đoạn sạ - mạ... 

d) Các tỉnh Nam Bộ 
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- Rầy nâu: Trên đồng ruộng, rầy có hiện tượng gối lứa phổ biến rầy tuổi 

2-4, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng – trỗ. 

Các địa phương chuẩn bị xuống giống lúa Thu Đông- Mùa 2022 theo dõi sát 

diễn biến rầy vào đèn tại địa phương để xuống giống “né rầy” đạt hiệu quả 

cao. 

- Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh có thể tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm 

giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, nhất là những ruộng gieo trồng giống nhiễm, 

sạ dày, bón thừa phân đạm. 

- Bệnh bạc lá vi khuẩn, lem lép hạ: Có khả năng phát sinh phát triển gây 

hại tăng do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết có xuất hiện mưa, dông và sử dụng 

phân bón không hợp lý. 

Ngoài ra cần chú ý: Ốc bươu vàng có khả năng gia tăng diện tích gây hại 

trên lúa mới xuống giống do thời tiết mưa nhiều thuận lợi cho ốc di chuyển, gia 

tăng diện tích gây hại , đặc biệt trên những chân ruộng thấp trũng, khó thoát 

nước mới gieo sạ; Chuột gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ - chín. 

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/05 đến 31/05/2022 

đạt 710.371 tấn, trị giá 347,139 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 

13,49% và về trị giá tăng 2,52%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 31/05/2022 

đạt 2,769 triệu tấn, trị giá 1,354 tỷ USD, so với cùng kỳ 2021 tăng 6,86% về 

số lượng và giảm 3,73% về trị giá. 
 

* Thị trường xuất khẩu tháng 5/2022: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 

Philippines 354.944 167.647.010 49,97% 
China 91.675 47.952.977 12,91% 
Ivory Coast 60.474 27.146.404 8,51% 
Malaysia 46.301 20.460.223 6,52% 
Cuba 30.450 12.496.814 4,29% 
Mozambique 13.433 6.708.765 1,89% 
Ghana 13.092 7.797.671 1,84% 
Indonesia 11.294 5.533.985 1,59% 
Singapore 5.964 3.438.899 0,84% 
Hongkong 5.557 3.020.556 0,78% 
Australia 4.908 3.317.165 0,69% 
East Timor 4.750 2.161.250 0,67% 
Papua New Guinea 3.570 1.662.611 0,50% 
United Arab Emirates 2.904 1.761.574 0,41% 
United States of America 2.866 2.295.355 0,40% 
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Saudi Arabia 2.853 1.900.795 0,40% 
Taiwan 2.480 1.199.085 0,35% 
Poland 1.019 637.118 0,14% 
Netherlands 950 592.303 0,13% 
Laos 750 368.225 0,11% 
South Africa 478 297.675 0,07% 
Senegal 360 192.600 0,05% 
Russia 283 192.510 0,04% 
Bangladesh 180 132.737 0,03% 
France 146 109.525 0,02% 
Turkey 34 138.298 0,00% 
Spain 20 22.420 0,00% 
Các nước khác 48.636 27.954.179 6,85% 

TỔNG CỘNG 710.371 347.138.729 100,00% 
 

III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/06 - 09/06/2022, có 19 tàu vào các cảng xếp hàng với số 

lượng dự kiến 133.950 tấn gạo các loại trong đó, 14 tàu cảng Hồ Chí Minh và 

5 tàu cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Guama HCM 06/05/2022 30.000 Cuba 

2 Ant Apolo HCM 17/05/2022 6.800 Philippines 

3 VSC Tritron HCM 23/05/2022 45.000 Châu Phi 

4 Quang Minh 9 Mỹ Thới 01/06/2022 4.000 Philippines 

5 Việt Hải Star Mỹ Thới 01/06/2022 4.100 Philippines 

6 Dolphin 15 HCM 02/06/2022 5.000 Philippines 

7 Mekong Mỹ Thới 02/06/2022 4.000 Philippines 

8 Royal 27 HCM 02/06/2022 9.000 Hàn Quốc 

9 Giang Hải 11 HCM 03/06/2022 4.800 Philippines 

10 Jbela Mỹ Thới 03/06/2022 1.350 Philippines 

11 Sea Dragon Mỹ Thới 03/06/2022 4.900 Philippines 

12 Trường Minh Fortune HCM 03/06/2022 35.000 Châu Phi 

13 Hoà Bình 45 HCM 04/06/2022 4.000 Philippines 

14 Ocean Bright HCM 04/06/2022 6.500 Philippines 

15 Sunrise 69 HCM 04/06/2022 6.500 Philippines 

16 Fortune Ocean HCM 05/06/2022 6.000 Hàn Quốc 

17 Hải Phương Ocean HCM 05/06/2022 6.000 Philippines 

18 New Hope  HCM 06/06/2022 10.500 Philippines 

19 Oriental Sky HCM 06/06/2022 5.300 Philippines 
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20 BMC Cosmo HCM 07/06/2022 7.500 Malaysia 

21 Long Tân 3 HCM 09/06/2022 4.700 Philippines 

22 Long Tân 99 HCM 09/06/2022 4.800 Philippines 

Tổng  215.750   



IV. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang Giá  

cao nhất 
Giá BQ 

09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 09/06 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 5.650 - 5.650 - 5.675 -50 5.650 - 5.750 -200 
  

6.000 - 6.000 5.729 

Lúa thường 5.450 - 5.450 - 5.525 +75 5.450 - 5.550 -250 5.550 - 5.600 - 5.600 5.511 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 7.050 -100 6.650 - 7.025 -50 7.050 +100 6.000 -200 
  

7.000 - 7.050 6.796 

Lúa thường 6.950 - 6.450 - 6.650 +100 6.850 +50 5.800 -250 
  

6.600 - 6.950 6.550 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 9.150 - 8.800 -100 9.000 +50 8.800 -50 8.850 - 
  

9.050 - 9.150 8.942 

Lứt loại 2 8.450 - 8.400 - 8.375 +125 8.250 -25 8.325 - 8.250 - 8.250 -50 8.450 8.329 

Xát trắng loại 1 
  

9.600 -50 
    

9.450 - 
  

9.700 -100 9.700 9.583 

Xát trắng loại 2 
  

8.800 -50 
    

8.750 - 8.800 - 8.800 -100 8.800 8.788 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 8.250 -100 8.550 +100 8.500 +50 8.250 - 8.250 - 8.150 - 8.600 - 8.600 8.364 

Tấm 2/3 
  

8.250 - 8.250 +100 
  

8.050 - 
  

8.250 - 8.250 8.200 

Tấm 3/4 7.950 -100 8.150 - 7.975 +50 
        

8.150 8.025 

Cám xát 8.750 - 8.700 +100 8.550 -100 8.750 +100 8.650 +200 7.650 - 8.900 +100 8.900 8.564 

Cám lau 8.750 - 8.700 +100 8.550 -100 8.750 +100 8.650 +200 7.650 - 8.900 +100 8.900 8.564 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 9.450 - 9.350 - 9.250 +150 8.950 - 9.200 - 9.200 - 8.950 -150 9.450 9.193 

10% 
  

9.250 - 
    

8.950 - 
    

9.250 9.100 

15% 9.250 - 9.150 - 8.950 +150 
  

8.800 - 8.800 - 8.850 -150 9.250 8.967 

20% 
  

9.050 - 
    

8.700 - 
    

9.050 8.875 

25% 9.050 - 8.950 - 8.650 +150 
  

8.600 - 8.400 - 8.750 -100 9.050 8.733 

 

*** 


